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وزارة تنمية المجتمع

ت سعى و ازرة تنمية المجتمع لدفع عجمة التنمية االجتماعية في دولة اإلمارات من خالل تحقيق مستيدفات األجندة
الوطنية لرؤية اإلمارات  ،0202وتعزيز التالحم المجتمعي والتماسك األسري ،وايجاد مجتمع مشارك بفعالية في البناء

والتطور ،وذلك من خالل تبني خطط استراتيجية طويمة األجل مستمدة من رؤية القيادة الرشيدة لمدولة والتوجيات

المستقبمية

لمحكومة ،اليادفة إلسعاد المجتمع وترسيخ مكانة الدولة كموطن لمسعادة.
كما تعمل عمى تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بيدف ترسيخ ثقافة المسؤولية االجتماعية كونيا
قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة في المجتمع اإلماراتي ،واالنتقال من الرعاية االجتماعية إلى مفيوم التنمية

االجتم اعية وفق أسس ثابتة ،تستند عمى مستيدفات األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات  ،0202والمتمثمة في متحدون
في المسؤولية  -متحدون في المصير  -متحدون في المعرفة  -متحدون في الرخاء.

وتستيدف برامج الو ازرة ومبادراتيا جميع الفئات المعنية في المجتمع ،حيث تركز عمى تفعيل حقوق الطفل ،وتمكين

األسر المنتجة ،ودمج أصحاب اليمم في المجتمع ،كما تركز عمى تطوير سياسة الضمان االجتماعي ،وتمكين الفئات
الضعيفة من االندماج في المجتمع وتعزيز استقرار األسرة اإلماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خالل

االبتكار الدائم بيدف تقديم خدمات وف ق أعمى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.
الرؤية:

مجتمع متالحم مسؤول مشارك في التنمية االجتماعية

الرسالة:
االرتقاء بالعمل االجتماعي لتحقيق التماسك المجتمعي من خالل تطوير سياسات متكاممة و تقديم خدمات إجتماعية

متميزة ضمن بيئة عمل محفزة
القيم:

نحن ممتزمين بخدمة المجتمع من خالل القيم اآلتية:



العدالة



الشراكة المجتمعية



التميز



الشفافية



االرتقاء بالوعي األسري اليادف إلى بناء األسرة وتعزيز تالحميا

األهداف اإلستراتيجية:


تمكين األشخاص ذوى اإلعاقة من الحصول عمى الحقوق األساسية والخدمات التى تضمن الجودة واإل ستدامو لتحقيق

السعادة


دعم التنمية االجتماعية المستدامة



ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية



ترسيخ ثقافة االبتكــار في بيئة العمل المؤس سـي.

تتمثل اختصاصات التي تمارسها و ازرة تنمية المجتمع في:


وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والبرامج الالزمة لتنمية المجتمع واالرتقاء بو.



وضع وتطوير سياسة المنافع االجتماعية والتمكين االجتماعي.



اعداد سياسات وضوابط العمل االجتماعي في مختمف مجاالتو وقطاعاتو وتقييم مدخالت ومخرجات برامج التنمية
والرعاية المجتمعية.



اقتراح واعداد التشريعات االتحادية المتعمقة بتنمية المجتمع.



توظيف وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية واالىمية واالفراد لتطوير ودعم العمل االجتماعي وتنمية المجتمع.



انشاء مؤسسات الرعاية االجتماعية وتنفيذ المشروعات التنموية لالسرة بكافة أفرادىا وبخاصة االشخاص أصحاب
اليمم  ،وتمكينيم من االندماج والمشاركة الفعالة في المجتمع.



رسم السياسة العامة لمنح الزواج.



اعتماد التوصيات الخاصة بصرف منح الزواج واالشراف عمى اجراءات صرفيا.



تقديم المعونات الفنية والمادية لالمارات االعضاء لتمكنييا من تنفيذ التشريعات المشار الييا اعاله.



االشراف عمى انفاق المخصصات ال مالية المقررة في ميزانية االتحاد لمشؤون االجتماعية حسب الحاجة الماسة



االشراف عمى الييئات والمؤسسات االجنبية والدولية التي تقدم مساعدات مادية أو معنية وتشتغل بالرعاية االجتماعية

لبعض االمارات باالتفاق مع سمطات االمارة المعنية.

وأعمال البر واالحسان أو تشرف ع مييا وكذلك االشراف عمى تسجيميا وتوجيييا ودعم الجيود التي تبذليا في خدمة
المجتمع.

أية اختصاصات أخرى تناط بيا بموجب القانون أو قرار مجمس الوزراء

